
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี2563 ครั้งที่ 3/2563 

วันที ่30  กันยายน  2563 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

..................................... 

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
11. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
12. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล  (ลากิจ)  
2. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
3. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
4. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
5. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
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6. นางสาวสุภัทรา สุภาพ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
8. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
9. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
10. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
11. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
12. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
13. นายไพรัตน์ วังบอน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
14. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
15. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
16. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
17. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
18. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
19. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
20. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
21. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
22. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
23. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
24. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
25. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
26. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
27. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
28. นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
29. นางสาวเจนนรี กล่อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
30. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล 
31. นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
32. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
33. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล 
2. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล 
3. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
4. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายปรีชา สาลี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย ์
10. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
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12. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
13. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
16. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
18. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง  
19. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 

นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา 
ท่านสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563            
ครั้งที่ 3/2563 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว ผมขอเปิดการประชุมครบั เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่าน    
เรื่องขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลด้วยครับ 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศร ี  - หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0023.4/13636 ลงวันที่ 2  
เลขานุการสภาเทศบาล     กันยายน 2563 เรื่อง ขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  

  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครระยอง  
  อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครระยอง ที่ สภา 63/2563 ลงวันที่ 24  
  สิงหาคม 2563 ตามท่ีประธานสภาเทศบาลนครระยอง มีความประสงค์ 
  ขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563  
  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  เพ่ือให้ทันในระหว่างสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2563 ซึ่งต้องขอความ 
  เห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครระยอง  จึงขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาล 
  นครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563  
  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นั้น  
  จังหวัดระยองขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้พิจารณาแล้ว  
  จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  มาตรา 24 อนุญาตให้สภาเทศบาลนครระยอง ขยายเวลาประชุม 
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  สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 9  
  กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการประชุม 
  สภาเทศบาลฯ ให้เป็นไปตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป  
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ ขอแสดงความนับถือ นายยุทธพล   
  องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                       

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม วันนี้ผมมีเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้  
  เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล  

  จ านวน 1 ราย คือ นางสาววาณิชา  โคกโพธิ์ วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต                 
  เป็นผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  
  ระดับปฏิบัติการ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
  ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

     - ในนามของเทศบาลนครระยองก็ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับครับ  

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  
                        ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2563 และสมัยประชุมสามัญ  
                       สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2563 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล       สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563  

  เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563  
  ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2563 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
       เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2563  
  และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20  
  สิงหาคม  2563 โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2563  
  และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2/2563  
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 

  เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2563 จ านวน 5,470,700 บาท (ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้   

  1. ส านักปลัดเทศบาล 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.1 เก้าอ้ีพักคอย จ านวน 10 ชุด เป็นเงิน 48,000 บาท  

  (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 1 
1.2 แผงกั้นห้อง (Partition) จ านวน 3 แผง เป็นเงิน 11,300 บาท    

  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
  รายการที่ 2 

1.3 โต๊ะประชุม จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 21,700 บาท (สองหมื่น- 
      หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 3 

      ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
     1.4 กล้องตรวจจับความร้อนและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบ AI  

  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 4 
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      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1.5 จอ LED ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร จ านวน 1 จอ  

  เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 5  

      2. กองการศึกษา 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
2.1 กล้องตรวจจับความร้อนและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบ AI  

  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 95,000 บาท  (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 6 

      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     2.2 ปรับปรุงอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง   

  เป็นเงิน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 7 

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 

2.3 โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,500 บาท (หนึ่งหมื่น- 
  แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 8 

2.4 แท่นกราบ จ านวน 1 แท่น เป็นเงิน 3,800 บาท (สามพัน- 
  แปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 9 

     2.5 โพเดี่ยม จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 7,400 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 10 

                  3. ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานการพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์ 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง 

  ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลัง 
  การก่อสร้าง 

3.1 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าศูนย์กักและดูแลสัตว์ตาม พ.ร.บ. 
  การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 11 

      4.  กองการแพทย์ 
  แผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 
  ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 

4.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  
  ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 94,000 บาท (เก้าหมื่น- 
  สี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 12 
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      5. กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

  ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
5.1 ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย)  

  จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 13 

      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

5.2 ออกแบบโครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่าระยอง   
  เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 14 

      งานไฟฟ้าถนน 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์โรงงาน 

5.3 เครื่องสกัดคอนกรีต จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท    
  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 15 

  งานบ าบัดน้ าเสีย 
  ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์อ่ืน 

5.4 เครื่องปั๊มจานวัสดุธรรมชาติ จ านวน 3 เครื่อง  
  เป็นเงิน 198,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียด 
  ตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 16 

  งานสวนสาธารณะ 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

5.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ า (สุขสโมสร) บริเวณสวนศรีเมือง  
  เป็นเงิน 493,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 17 

      6. กองสวัสดิการสังคม 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์อ่ืน 
                       6.1 เครื่องอัดกระทงใบตอง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 45,000 บาท  

  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 18 
      รวม 18 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,470,700 บาท (ห้าล้านสี่แสน- 

  เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยองตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 812,800,000 บาท (แปดร้อย- 

  สิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน) เนื่องจากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  (COVID 19) และภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ า คณะรัฐมนตรีจึงปรับอัตราภาษี 
  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลดลง 90 % ประกอบกับ รายได้ที่รัฐบาลเก็บและ 
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  จัดสรรให้แก่เทศบาล ต่ ากว่าที่ประมาณการไว้ จ านวน 128,283,644.98 บาท  
  (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบสี่บาท- 
  เก้าสิบแปดสตางค)์ ท าให้รายรับรวมต่ ากว่าประมาณการไว้  
  จ านวน  130,290,419.28 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนเก้าหมื่น- 
  สี่ร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

จากสถานการณ์ดังกล่าวผู้บริหารได้มีมาตรการในการบริหาร 
  งบประมาณโดยให้ทุกส่วนราชการส ารวจโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากโครงการใด 
  ไม่มีความจ าเป็นหรือสามารถชะลอได้ให้ชะลอจนกว่าจะมีงบประมาณ 
  ที่จะสามารถด าเนินการได้ โดยค านึงถึงงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด  
  ประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้องประชาชน ซึ่งจากมาตรการดังกล่าว ท าให้ปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2563 มีงบประมาณเหลือจ่าย จ านวน 5,470,700 บาท 
  (ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด   
  คณะผู้บริหารจึงพิจารณาให้ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายจ านวนดังกล่าว 
  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และการจัดบริการสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาความ  
  เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ใน 
  แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ. 2561 - 2565) และฉบับเพิ่มเติมแล้ว  

                       ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27  
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

                       จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง   
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล    ถึง ญัตตินี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ เรียนท่านผู้บริหาร และท่านผู้เข้าร่วมการ  
   ประชุมทุกท่าน ผมต้องการจะสอบถามในหน้าที่ 3 ข้อ 6 เรื่องเครื่อง  

  อัดกระทงใบตอง งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 45,000 ท่านประธานสภา 
  เทศบาลครับ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจว่าเป็น 
  ของใหม่หรือไม่ ต้องการจะสอบถามท่ีมาท่ีไปด้วยครับ จึงต้องการจะให้  
  ผู้บริหารชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ  ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องที่จะสอบถามเพ่ิมเติม  
  และขอค าอธิบาย ในเอกสารแนบท้ายหน้าที่ 10 ข้อ 14 ในเรื่องของ 
  การออกแบบโครงการปรับปรุงฟื้นฟูย่านเมืองเก่าระยอง งบประมาณตั้งไว้  
  จ านวน 3,000,000 บาท ถ้าดูจากเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ก็เกินครึ่งหนึ่ง 
  ของเงินงบประมาณท่ีขอมาท้ังหมด นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอดสงสัยไม่ได้  
  จึงต้องการจะขอค าชี้แจงในรายละเอียดจากท่านผู้บริหารว่าโครงการนี้ 
  เทศบาลมีโครงการอย่างไร และถ้าท าแล้วนั้น ประโยชน์ที่ประชาชนในเขต 
  เทศบาลจะได้รับมีอะไรบ้าง ซึ่งงบประมาณเพ่ือศึกษาและออกแบบโครงการนี้  
  ยังต้องใช้งบประมาณถึงจ านวน 3,000,000 บาท และถ้าสมมุติว่าเมื่อ 
  ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว งบประมาณในการที่จะก่อสร้างทั้งหมดจะ  
  เป็นจ านวนประมาณเท่าไร ซึ่งคงจะเป็นตัวเลขท่ีค่อนข้างจะมหาศาล 
  พอสมควร สุดท้ายคือถ้าหากว่ามีการออกแบบแล้วท าประโยชน์ให้กับ 
  ประชาชนนั้น ผมก็ต้องการจะฝากไว้ว่าอย่างน้อยท่ีสุดก็เพ่ือฟ้ืนฟูเมืองเก่าก็ดี  
  คือต้องการจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
  ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์มากกว่าที่เราจะฟ้ืนฟูหรือว่าปรับปรุง 
  ขึ้นมาแล้วให้คนมาดู หรือว่าท าให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นของโชว์เฉยๆ  
  จึงต้องการค าอธิบายตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามมาสองเรื่อง เพ่ือความ  
  กระจ่าง เรื่องแรกขอตอบท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น 
  ขออนุญาตที่เอ่ยนาม เรื่องเครื่องอัดกระทงใบตอง จ านวน 1 เครื่อง  
  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 45,000 บาท อันนี้จะซ้ือไว้ให้กองสวัสดิการสังคม  
  เพ่ือน าไปสอนชุมชนให้ท ากระทง แต่ไม่ได้ให้กับชุมชนครับ ซึ่งเครื่องนี้จะอยู่  
  ที่กองสวัสดิการสังคม เช่น ขณะนี้มีเศษวัสดุเหลือใช้ค่อนข้างมาก เครื่องนี้  
  สามารถเก็บใบตอง กาบต้นฟอกซ์เทล ต้นปาล์ม ผักตบชวา สามารถเอา 
  เครื่องนี้มาอัดแล้วท าเป็นกระทงได้ เวลามีกิจกรรมงานของชุมชนต่างๆ  
  ก็จะน ากระทงนี้มาเป็นภาชนะใส่อาหาร ใส่วัสดุต่างๆ มันไม่ท าลายธรรมชาติ  
  ถ้าหากว่าประธานชุมชน หรือในชุมชนนั้นๆ มีงบประมาณจากกองทุนต่างๆ 
  ก็สามารถไปซื้อเครื่องพวกนี้มาใช้ในชุมชนได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ  
  เล็กๆ น้อยๆ ให้ชุมชนมีรายได้ ส่วนเรื่องท่ีสองท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ขออนุญาตเอ่ยนาม นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ถามเก่ียวกับเรื่องงบประมาณ  
  จ านวน 3,000,000 บาท เกี่ยวกับการออกแบบเมืองเก่า สืบเนื่องมาจาก 
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  การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่จังหวัดระยอง ซึ่งคณะรัฐมนตรี  
  ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้พัฒนาเมืองเก่า แต่ยังไม่ได้เงิน เนื่องจากว่า  
  เทศบาลไม่มีรูปแบบอะไรเลยที่จะพัฒนาเมืองเก่า คาดว่าที่จะจ้างเขา  
  ออกแบบนั้น ต้องไปของบประมาณ ประมาณ 110-120 ล้านบาท  
  ส่วนค่าจ้างออกแบบนั้นจะอยู่ประมาณ 4.5 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณ 
  ที่เทศบาลจะไปขอ คือประมาณ 4,500,000 บาท แต่บางอย่างที่จะ 
  ตัดออกไป เพราะว่าเทศบาลสามารถออกแบบเองได้ จึงตั้งงบประมาณเงิน  
  เหลือจ่ายเพื่อจ้างสถาบันการศึกษา หรือเอกชนเพื่อออกแบบเมืองเก่า  
  ทั้งหมดว่าจะต้องท าอะไรบ้าง รูปแบบเป็นอย่างไร ต้องประมาณการทั้งหมด  
  เช่น มีแบบ และระบุจ านวนราคาเรียบร้อยเลย เพื่อเทศบาลจะได้แบบตัวนี้ 
  ไปขอเงินจากรัฐบาลว่าเทศบาลได้ออกแบบเสร็จแล้ว และคณะรัฐมนตรีที่ 
  เคยอนุมัติให้แล้ว ว่าตอนนี้เทศบาลพร้อมแล้วที่จะน าเงินตรงนี้มาพัฒนา 
  เพ่ือให้รัฐบาลอนุมัติเงินงบประมาณมา ซึ่งหลังจากเทศบาลได้เงินมาแล้วนั้น 
  และปรับปรุงตามแบบที่ออกแบบมาเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นจุดที่ส่งเสริม 
  เรื่องการท่องเที่ยว จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพ่ีน้องชาวจังหวัด 
  ระยองได้ค่อนข้างจะมาก และมหาศาล จึงกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้เข้าใจในเบื้องต้น ขอบพระคุณมากครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
          สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนมัุติ โอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 14 ท่าน งดออกเสียง 2-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 14 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา 
ประธานสภาเทศบาล         เบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน    
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา  
  เทศบาลนครระยอง   เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 62 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  

  หลักการ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ  พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
      จ านวน 29 รายการ เป็นเงิน 124,503,800 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้าน- 
      ห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หน้าที่ 1-3 

       เหตุผล   เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงด าเนนิการก่อหน้ีผกูพันไม่ทันภายใน 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้ด าเนินการขออนุมัติกันเงินต่อสภา  
      ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ายังไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (30 กันยายน 2563) รวม 29 รายการ  
      เป็นเงิน 124,503,800 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าแสนสามพัน- 
      แปดร้อยบาทถ้วน) จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการขออนุมัตขิยายเวลา  
      เบิกจ่ายเงินรายการดังกล่าว  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
      การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 5  
      การกันเงิน           

    “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
    ระยะเวลาหนึ่งป ี

     กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา  
  เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้อง  
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  
  เปลี่ยนหรือเปลี่ยน แปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ 
  หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  
  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

    กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้  
     ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลา 
      เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือ 
     มีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 
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                 จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
  รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ  
  สิ่งก่อสร้าง จ านวน 29 รายการ เป็นเงิน 124,503,800 บาท  
  (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการเบิก  
  จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตนิี้ ขอเชิญครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ปี 2562 ตอนนี้ก็จะสิ้นปีงบประมาณ 2563 หลายๆ โครงการได้โอนไป 
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คือโครงการเหล่านี้เท่าที่ได้ผ่านแผนพัฒนา หรือว่า 
  ผ่านการประชาคมมา ก็น่าเสียดายที่ขณะนี้งบประมาณตรงนี้ได้ถูกการโอน  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพราะโครงการยังไม่ได้ด าเนินการ ปัญหาของ  
  ประชาชนก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ท าให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไป 
  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกเทศมนตรี ฝ่ายผู้บริหาร ที่จะด าเนินการ คือจะพูด   

    ไปแล้วก็จะเหมือนลูบหน้าประจมูก โครงการบางครั้งก็ไม่มีเจ้าภาพแน่นอน  
     งานที่ท าก็ไม่เสร็จตามก าหนด เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีความผิดอะไร หรือท างาน  

  ไม่เสร็จก็ไม่มีความผิดอะไร ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัย งานจึงไม่ขยับตัว  
  หลายๆ โครงการจึงไม่เสร็จตามก าหนด งานนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562  
  ก็ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ ซึ่งได้มีการกันเงินมาแล้ว 2 ครั้ง จึงต้องการจะ 
  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าโครงการทุกโครงการ 
  เทศบาลได้ผ่านประชาคมมาแล้ว ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชาคม  
  ก็น่าเสียดายถ้าโอนงบประมาณตรงนี้ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นานยอนุสรณ์  สุรนารถครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้แนะน าและก็ให้ข้อคิดว่างานล่าช้า  
  จริงๆ แล้วก็ต้องยอมรับว่างานอาจจะช้าไปเล็กน้อย แต่ที่บอกว่าประชาชน 
  ไม่ได้ประโยชน์นั้นไม่ใช้ครับ คือประชาชนได้ประโยชน์ครับ แต่ว่าจะช้า 
  ในรอบปีงบประมาณไปเล็กน้อย เนื่องจากว่างานทั้งหมดนั้นมีค่อนข้างมาก  
  แล้วทุกงานต้องได้รับการประมาณราคา บางเรื่องต้องได้รับการออกแบบ  
  ประมาณราคาจากกองช่าง ซึ่งกองช่างมีเจ้าหน้าที่จ านวนจ ากัด และงาน 
  ทุกอย่างต้องมาลงที่กองช่างทั้งหมด ตอนนี้ช่างทุกคนก็ท างานกันเปรียบ  
  เหมือนเป็นเครื่องจักร โดยแทบจะไม่ได้พักผ่อนกันเลย และในการออกแบบ  
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  ก็จะพลาดไม่ได้ เพราะถ้าพลาดก็จะโดนตรวจสอบอีก ก็ต้องยอมรับว่า  
  เทศบาลก็พยายามจะเร่งออกแบบ และเทศบาลก็ไม่สามารถจะไปจ้างเอกชน  
  หรือจ้างคนภายนอกมาออกแบบได้ เพราะเทศบาลมีเจ้าหน้าที่เอง จึงต้อง 
  ออกแบบเอง ก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่างานอาจจะช้าไป  
  แต่ผมพยายามจะเร่งด าเนินการงบประมาณที่กันเงินของปี 2562  
  ให้แล้วเสร็จทุกโครงการ ภายในปีงบประมาณหน้านี้ คาดว่าทางช่าง 
  คงจะท าได้ เพราะตอนนี้ทุกคนก็พยายามตั้งใจท างานกัน จึงกราบเรียนให้  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล    

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล   นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล      ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้กรุณา 
  ชี้แจงให้กับสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ และสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้รับทราบว่าปัญหาทั้งหมดนั้นจริงๆ แล้ว ก็จริงนะครับที่เป็นการล่าช้า  
  ที่ผมดูนั้นการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้มาขอสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้  
  ขยายเวลาเบิกจ่ายนั้น 90% หรือกว่า 90 % ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในเรื่อง 
  ของหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฉะนั้นตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับทางกองช่าง  
  เกือบทั้งหมด ซึ่งก็ต้องเห็นใจว่ากองช่างเองมีจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่มากเท่าไร  
  และงานค่อนข้างมาก แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อเราท าหน้าที่ตรงนี้แล้ว อย่างไรก็ดี 
  เราก็ต้องท างานให้ส าเร็จลุล่วง ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออภัยที่เอ่ยนามครับ  
  นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้กล่าวมาว่าบางครั้งเมื่อเจ้าหน้าท างานไม่เสร็จ  
  ก็จะไม่มีผลเสียอะไร แต่ว่าเมื่อผมได้พิจารณาดู ก็ต้องเข้าใจ และเห็นใจกองช่าง  
  ผมไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลของเทศบาลครับ  
  จึงต้องการสอบถามฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่านเลขานุการสภา 
  เทศบาลว่าในกรณีของกองช่างนั้น ถ้าหากจะเพ่ิมจ านวนพนักงานของ  
  เทศบาลในกรอบอัตราก าลังนั้นจะสามารถท าได้หรือไม่ เพราะเท่าท่ีสังเกตมา 
  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ส่วนใหญ่จะต้องผ่านกองช่างในเรื่องของการ  
  ออกแบบ ในเรื่องของการประเมินราคา ฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะติดอยู่ตรงนี้  
  และโครงการต่างๆ ก็จะเกิดความล่าช้า เสียหายกับเทศบาล และประชาชน  
  ถึงแม้จะไม่ได้เสียหายมากมาย แต่ว่าเกิดความล่าช้า ก็อาจจะท าให้มีปัญหาบ้าง 
  ในบางครั้ง จึงต้องการจะกราบเรียนสอบถาม เพราะว่าผมเห็นทุกๆ ครั้ง  
  ก็จะมีปัญหาว่าเรื่องติดอยู่ที่กองช่าง ไม่ทราบว่าปริมาณงานกับจ านวน 
  เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานไม่สมดุลกันหรือไม่ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุลครับ  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ท่านโดนพาดพิงครับ  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล    ในส่วนของงานที่ล่าช้านั้น ต้องกราบขออภัยว่างานช้าจริงๆ แต่เราพยายาม  
    ที่จะสะสางงานที่ค้างคามาหลายปีให้ลุล่วง ซึ่งตอนนี้ก็ด าเนินการไปได้  
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     หลายโครงการแล้ว เชน่ โครงการสะพานเฉลิมชัย โครงการสถานกักสัตว์  
  โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง รวมถึงงาน 
  ออกแบบต่างๆ ซึ่งงานเดิมที่ค้างในปี 2561 ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
  ซึ่งเราจะด าเนินการโครงการของปี 2561 ไปก่อนให้แล้วเสร็จ ตอนนี้ยังเหลือ 
  โครงการของปี 2562 ซึ่งจริงๆ แล้วรายการที่ขอมาคืองบประมาณ 
  จ านวนหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าล้านบาท ตอนนี้ออกแบบเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
  ซึ่งได้หารือกับเจ้าหน้าที่กองช่างว่าภายใน 6 เดือนแรกนั้น งบประมาณ 
  ของปี 2562 ที่ยังค้างอยู่ และของปี 2563 นั้น จะต้องท าให้เสร็จ  
  คือได้สัญญากันไว้แบบนั้น ส่วนใน 6 เดือนหลัง ก็จะด าเนินการงบประมาณ 
  ของปี 2564 ที่สภาเทศบาลได้เห็นชอบไปแล้ว ซึ่งต้องเรียนว่าปกติถ้าไม่มี 
  งานค้าง ก็จะด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด แต่เผอิญว่างานของเรา 
  ค่อนข้างมาก และงานแต่ละอย่างเช่นงานอาคารที่ตั้งงบประมาณไว้  
  จ านวน 30 - 40 ล้านบาท ไม่ใช่ว่าจะออกแบบกันได้ง่ายๆ เหมือนออกแบบถนน  
  คือต้องประมาณราคา ต้องมีการคิดราคาอะไรเพิ่มเติมที่ค่อนข้างจะละเอียด  
  ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร และตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เรียนให้ทราบ 
  ในตอนแรก โดยท่านยกตัวอย่างว่าญัตติที่ผ่านมาจ้างออกแบบย่านเมืองเก่า 
  งบประมาณ จ านวน 3,000,000 บาท ซึ่งก็เกิดเหตุจากตรงนี้ เนื่องจากว่า 
  ภาระงานของเทศบาลที่มีอยู่ ตั้งแต่งบประมาณปี 2561 – 2563   
  ค่อนข้างมาก จนกระทั่งงานค้างอยู่จ านวน 100 - 200 ล้านบาท ฉะนั้นเรา 
  จะหางบประมาณจากรัฐบาลที่เขาเห็นชอบหลักการแล้ว และพร้อมที่จะให้ 
  งบประมาณ แต่เมื่อไม่มีแบบ เทศบาลจึงจ าเป็นต้องจ้างโดยใช้งบประมาณ  
  จ านวน 3,000,000 บาท เพราะว่าเป็นการถ่ายภาระงานบางส่วนที่ 
  สามารถจ้างได้ โดยจะจ้างเอกชนมาด าเนินการ ส่วนที่ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลถามเรื่องอัตราก าลัง จริงๆ ตามกรอบอัตราก าลัง มีหมดครับไม่ว่า  
  จะเป็นต าแหน่ง วิศวกร ต าแหน่งสถาปนิก ต าแหน่งนายช่างโยธา แต่ว่าตอนนี้ 
  กรอบอัตราก าลังต าแหน่งดังกล่าวว่างอยู่ ซึ่งต าแหน่งที่ว่างอยู่นั้นเราไม่สามารถ 
  ที่จะเปิดสอบเองได้ ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นคนเปิดสอบ  
  แข่งขัน และเทศบาลก็จะขอใช้บัญชี เขาก็จะส่งคนมาที่เทศบาล หรือถ้าหาก  
  ต าแหน่งว่างเทศบาลสามารถรับโอนได้ แต่ที่ผ่านมาเทศบาลก็พยายามที่จะประกาศ 
  รับโอนต าแหน่งที่ว่าง เพื่อหาอัตราก าลังให้ครบตามกรอบอัตราก าลังที่ว่าง  
  แต่ปรากฏว่าไม่มีใครที่จะโอนมาอยู่ที่เทศบาลเราเลย เพราะทุกที่ขาดหมด  
  ฉะนั้นเราจึงต้องใช้อัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ท างาน จัดล าดับความส าคัญ  
  อะไรที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับเทศบาลเราก็จะท าตัวนั้นก่อน อะไรที่ยังพอรอได้ 
  ก็ให้รออีกสักนิด แต่อย่างที่ผมเรียนว่า ใน 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2564  
  เราจะพยายามด าเนินการโครงการที่ขออนุมัติขยายเวลาให้แล้วเสร็จ  
  ซ่ึงดูแลว้ก็มีความเป็นไปได้อยู่ ตอนน้ีก็ได้เร่ิมออกแบบไวแ้ลว้จึงขอกราบเรียน 
  ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ และประชาชนได้สบายใจว่าเราท า 
  อย่างเต็มที่ครับ เพ่ือที่จะให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภา มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล    จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  
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      (  -ไม่มี-  )  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 14 ท่าน งดออกเสียง 2-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 14 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม   - อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
           เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญตัติครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อ 

    สภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  และท่ีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 51 รายการ เป็นเงิน 44,501,000 บาท  
  (สี่สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหน้า 1-3  

              2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินเหลือจ่าย          
      (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 18 รายการ เป็นเงิน 5,470,700 บาท  
      (ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม เอกสาร  
      แนบท้ายหน้า 4-5  

                       3. งบเฉพาะกิจการสถานีขนส่งจังหวัดระยอง ค่าที่ดินและ  
      สิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหน้าที่ 6  

     รวมทั้งสิ้น 70 รายการ เป็นเงิน 50,171,700 บาท  
      (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
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  เหตุผล   เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่งจังหวัดระยอง  
  ยังมีรายการที่ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2563 (30 กันยายน 2563) และเทศบาลนครระยองยังมีความจ าเป็น 
  ที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ต่อไปอีก รวมทั้งสิ้น 70 รายการ  
  เป็นเงิน 50,171,700 บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย- 
  บาทถ้วน)  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาเทศบาลไปอีกหนึ่งปี 

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
       การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
       พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน                                                                                            

      “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
       ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
       ระยะเวลาหนึ่งป ี

     กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา  
  เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้อง  
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  
  เปลี่ยนหรือเปลี่ยน แปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ 
  ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  
  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

    กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้  
     ตามข้อผูกพัน 

    เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลา 
     เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงิน 
     เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

                         จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
       งบประมาณ  พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
       จ านวน 70 รายการ  เป็นเงิน 50,171,700 บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสน- 
       เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินภายใน 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนมัุติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

  โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 14 ท่าน งดออกเสียง 2-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 14 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม   - อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สิน 
                    ครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความสะดวก และความปลอดภัย 
                    ของนักท่องเที่ยว จังหวัดระยอง บริเวณชายหาดแหลมเจริญ ถนนเลียบชายฝั่งทะเล  

(สามแยกนางยักษ์ – ปากน้ าแหลมเจริญ) ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล       ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า 

  ส่องสว่าง เพ่ือความสะดวก และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  
  จังหวัดระยอง บริเวณชายหาดแหลมเจริญ ถนนเลียบชายฝั่งทะเล  
  (สามแยกนางยักษ์ – ปากน้ าแหลมเจริญ) ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง  
  จังหวัดระยอง เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบ 

  ทรัพย์สินครุภัณฑ์โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือความสะดวกและ  
  ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จังหวัดระยองจากกรมการท่องเที่ยว 
  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   เทศบาลนครระยอง  มีความประสงค์ขอความเห็นชอบรับมอบ  
  ทรัพย์สินครุภัณฑ์โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือความสะดวกและ  
  ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จังหวัดระยอง 

  เหตุผล   ตามหนังสือกรมการท่องเที่ยว ที่ กก 0406/14108  ลงวันที่ 3  
  ธันวาคม 2562 เรื่อง การส่งมอบครุภัณฑ์โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า 
  ส่องสว่างเพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว  
  จังหวัดระยอง ได้ส่งมอบเสาไฟโคมกิ่งเดี่ยวพร้อมดวงโคมและเสาไฟฟ้า  
  ส่องสว่างชนิด High Mast รวมถึงรายการครุภัณฑ์อ่ืนๆ (รายละเอียด 
  แนบท้ายนี้) ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย 
  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10)  
  พ.ศ.2558  
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ข้อ 9 ในการที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร 
  ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  
  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการ 
  ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 
  สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  

เพ่ือให้การด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร 
  ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558  
  ข้อ 9 จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง  
  ให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอกราบเรียน 
  สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบเป็นรายละเอียด คือ ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ลองนึกภาพถนนเรียบชายฝั่งทะเล ตั้งแต่บริเวณนางยักษ์ถึงแหลมเจริญ  
  ขณะนี้ผ่านมาเป็นเวลาประมาณสองปีแล้ว จะมีเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว กับโครงไฮแมส  
  ที่อยู่ด้านถนนริมทะเล ซึ่งเป็นงบของกรมการท่องเที่ยวมาท าไว้ แต่ครบ  
  สัญญาประกันเรียบร้อยแล้ว กรมการท่องเที่ยวจึงต้องการจะส่งมอบให้ 
  เทศบาลนครระยองเพ่ือดูแลต่อไป จริงๆ แล้วทางเทศบาลนครระยอง  
  ก็ต้องการจะรับมอบมา เพื่อที่เวลาไฟฟ้าดับเทศบาลจะได้แจ้งงานไฟฟ้า  
  เพ่ือมาด าเนินการซ่อมได้เลย แต่ถ้าหากว่ายังอยู่ในการดูแลของกรมการท่องเที่ยว  
  เมื่อเวลาไฟฟ้าดับเทศบาลก็ไม่สามารถลงไปซ่อมไฟฟ้าได้ ต้องแจ้งไปยัง  
  กรมการท่องเที่ยว ซึ่งกว่ากรมการท่องเที่ยวจะลงมาซ่อมก็ใช้เวลานาน  
  เทศบาลจึงต้องการรับมอบทรัพย์สินตรงนี้มาดูแล ซึ่งทรัพย์สินตรงนี้ยังใช้ได้ 
  ตามปกติ จึงกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบเป็นข้อมูล 
  ในเบื้องต้น ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกครับ ท่านใดประสงค์  
ประธานสภาเทศบาล         จะอภิปราย หรอืสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  เห็นชอบกับการรับมอบทรัพย์สินครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า 
  ส่องสว่าง เพ่ือความสะดวก และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  
  จังหวัดระยอง  
  บริเวณชายหาดแหลมเจริญ ถนนเลียบชายฝั่งทะเล (สามแยกนางยักษ์ –  
  ปากน้ าแหลมเจริญ) ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 14 ท่าน งดออกเสียง 2-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 14 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล    เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับการรับมอบทรัพย์สิน 

  ครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือความสะดวก และความ 
  ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จังหวัดระยอง บริเวณชายหาดแหลมเจริญ  
  ถนนเลียบชายฝั่งทะเล (สามแยกนางยักษ์ – ปากน้ าแหลมเจริญ)  
  ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบกับการรับมอบทรัพย์สินครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  
  เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จังหวัดระยอง  
  บริเวณชายหาดแหลมเจริญ ถนนเลียบชายฝั่งทะเล (สามแยกนางยักษ์ –  
  ปากน้ าแหลมเจริญ) ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง การรายงานข้อมูลการประเมินผลการจัดบริการ 
                    สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าของเทศบาลนครระยอง พ.ศ. 2563 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง การรายงานข้อมูล 
ประธานสภาเทศบาล       การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

  ขั้นต่ าของเทศบาลนครระยอง พ.ศ. 2563 เชิญท่านนายกเทศมนตร ี
  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การรายงานข้อมูลการประเมินผลการ 

  จัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าของเทศบาลนครระยอง  
  พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาลนครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   เทศบาลนครระยอง ได้จัดท ารายงานการประเมินผลการ 
  จัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าของเทศบาลนครระยอง  
  พ.ศ.2563  

  เหตุผล   ด้วยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดย ส านักงานคณะกรรมการ 
  การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือ  
  เทศบาลด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเอง และต้องรายงาน 
  ข้อมูลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  ขั้นต่ าของเทศบาลนครระยอง พ.ศ.2563 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองทราบ  
  และแจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบพร้อมประกาศเผยแพร่ 
  ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์ของเทศบาลนครระยอง 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเองของ 
  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง มาเพ่ือทราบ ท่านประธานสภา 
  เทศบาลครับ เรื่องนี้จะมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาตท่านประธานสภา 
  เทศบาล อ่านรายนามคณะกรรมการที่ประเมินตนเองของเทศบาลนครระยอง 
  ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้ทราบ ดังนี้ ด้วยคณะกรรมการกระจาย 
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  อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562  
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดค่าเป้าหมายข้ันต่ า  
  การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงาน  
  การศึกษาของคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งขั้นตอนและ  
  วิธีการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนดให้องค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยมอบให้ส านักงาน 
  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ติดตามประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์ชี้วัด  
  ดังกล่าวต่อไป เพื่อให้การประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า 
  การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยองเป็นไปตามท่ี กกถ. ก าหนด  
  อย่างครบถ้วนและถูกต้อง อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
  พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ประเมินตนเองของเทศบาลนครระยองโดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่  
  ดังต่อไปนี้  

  1. องค์ประกอบคณะกรรมการการกระจายอ านาจ   
  1.1 นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี         ประธานกรรมการ  
  1.2 นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ปลัดเทศบาล         กรรมการ  
  1.3 นายเสรี  บุญสุทธิ  รองปลัดเทศบาล         กรรมการ  
  1.4 นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วน          กรรมการ 

                    บรกิารสาธารณสุข 
                    และสิง่แวดล้อม          

  1.5 นางสาวกนก  อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วน          กรรมการ 
ส่งเสริมสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม          

  1.6 นายชนินทร์  จันทร์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนา       กรรมการ 
ชุมชน รก.ผู้อ านวยการ 
กองสวัสดิการ          

  1.7 นางสายสุนีย์  วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วน         กรรมการ 
พัฒนารายได้          

  1.8 นางศิริรักษ์  ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วน         กรรมการ 
บริหารการคลัง          

  1.9 นางวิราภรณ์  โครงชัย หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ  กรรมการ  
  1.10 นางสาวรัชนี  คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหาร       กรรมการ 

งานทั่วไป          
  1.11 นางธนาวดี  ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคม-        กรรมการ 

สงเคราะห์          
  1.12 นางสาวชนิดา  เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง     กรรมการ  
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  1.13 นางสาววทันยา  โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการ         กรรมการ 
                                             การแพทยแ์ละ 
                                             พยาบาล                  
  1.14 นางนงค์ชภรณ์  โพธิ์ไพจิตร    เจ้าพนักงานธุรการ        กรรมการ 
                                              ช านาญงาน                
  1.15 นายมงคล  ขุนชุ่ม     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ     กรรมการ  
  1.16 นางสาวสราญรัตน์  บุ่งเสน่ห์  นักวิชาการศึกษา       กรรมการ  
  1.17 นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการ กรรมการและ 
                                              และแผนงาน             เลขานุการ                       
  1.18 นางสาวฐปนีย์  โสภณ     หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์   กรรมการและ 
                                              นโยบายและแผน      ผูช้่วยเลขานุการ 
  1.19 นางสาวกนกอร  ธิบูรณ์บุญ    นักวิเคราะห์นโยบาย  กรรมการและ 

               และแผน           ผูช้่วยเลขานุการ  
  1.20 นางสาวภัทรานิษฐ์  อิ้ววิวัฒน์กุล นักวิเคราะห์นโยบาย กรรมการและ 
                                                และแผน           ผูช้่วยเลขานุการ  
  2. อ านาจและหน้าที่ 

       2.1 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์  
  ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง  

     2.2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลตามแบบ  
  ติดตามและประเมินผล 

     2.3 จัดส่งข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามแบบติดตามประเมินผล  
  ให้ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

     2.4 รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดให้  
  สภาเทศบาลนครระยองและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

     2.5 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่นายกเทศมนตรีนครระยองมอบหมาย  

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  
  โดยนายกเทศมนตรีนครระยอง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์จะสอบถาม
ประธานสภาเทศบาล    เพิ่มเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม เป็นอันว่าสภา 
  แห่งนี้ได้รับทราบการรายงานข้อมูลการประเมินผลและการจัดการสาธารณะ 
  ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าของเทศบาลนครระยอง พ.ศ.2563  

มติที่ประชุม      - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ  

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกเทศบาลนครระยอง เขต 3  บริเวณแยกท่าบรรทุก ปัจจุบันเส้น  
     จราจรได้จางหายไปหมดแล้ว และในการทาสีตีเส้นจราจรครั้งต่อไป  
     ผมต้องการจะให้ใช้สีเหลืองในการตีเส้นจราจร เพราะจะเห็นชัดแจนกว่า  
     ของเดิม ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือ บริเวณข้างก าแพงวัดเนินพระ ซึ่งจะมีป้าย  
     ซอย 2 อยู่ แต่ปัจจุบันนี้ป้ายชื่อซอยดังกล่าวตัวหนังสือได้จางหายไป  

    หมดแล้ว รวมทั้งบริเวณถนนราษฎร์บ ารุง ป้ายของซอย 8 ตัวหนังสือก็  
    จางหายไปเช่นเดียวกัน จึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป  
     ยังผู้บริหารให้แก้ไขเรื่องนี้ให้ด้วย เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญเก่ียวกับ  
    การระบุต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น  

นายรักเร่  ส าราญรื่น - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมมีเรื่องหนึ่งที่ได้เคยพูด  

  ในสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้มา 2 ครั้งแล้ว คือ เรื่องของเสียงตามสาย 
  ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ส าเร็จ ถามว่าท าไมยังไม่ส าเร็จ คือยังคงเงียบเหมือนเดิม  
  ไม่ทราบว่ากองงานที่รับผิดชอบ หรือหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ ที่รับผิดชอบนั้น 
  ด าเนินการอย่างไร ที่แจ้งๆ กันไปนั้น เสียงตามสายเสียแทบจะทุกเขต  
  ไม่ใช่เฉพาะเขต 4 ซึ่งเสียงตามสายนั้นก็จะมีมาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานมาก  
  เหลือเกินแล้ว และที่เคยพูดว่าประชาชนสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยจะรับฟังแถม 
  เอาไม้เข่ียด้วย ซึ่งผิดกับเม่ือ 15-20 ปีที่ผ่านมานี้ ชาวบ้านต้องการที่จะ 
  ได้รับข่าวสารจากทางเทศบาล ผมได้สอบถามดูแล้วครับ ว่าเสียงตามสายนี้ 
  เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนตื่นขึ้นมาก็ต้องการจะได้ฟังข่าวสารจากทางเทศบาล  
  เพราะว่าปัจจุบันนี้ส าคัญมาก ถ้าเราไม่ปรับปรุงแก้ไขเสียงตามสายให้ดีขึ้น  
  ประชาชนก็จะไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรต่างๆ และ แม้แต่เรื่องของเบี้ยยังชีพ  
  หรือข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์ในทุกๆวัน  
  จึงต้องการจะฝากไปยังกองวิชาการและแผนงานให้ช่วยด าเนินการเร่งรัดแก้ไข 
  เรื่องนี้ให้ด้วย เพราะถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ ซึ่งปัจจุบันนี้เสียงตามสายยังไม่ได้  
  รับการซ่อมแซม หรือไปซ่อมตอนเช้า พอตอนเย็นก็ดับอีก ไม่ทราบว่าช่าง  
  ไม่เก่งหรืออย่างไร ก็เหมือนกับช่างไฟฟ้า คือ ช่างไปซ่อมไฟฟ้าก็ติด แต่พอ  
  ช่างกลับไปไฟฟ้าก็ดับอีกแล้ว ท าให้ต้องแจ้งกันอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าเป็นสิ่ง  
  สาธารณูปโภคต่างๆ ของประชาชนที่ต้องการที่จะรับข่าวสารต่างๆ  
  ซึ่งในสิ่งสาธารณูปโภคเหล่านี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่ 
  ยากเย็นอะไรเลย จึงฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร 
  และผู้ที่เก่ียวข้องนี้โดยตรงให้เร่งรีบด าเนินการด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

        (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม 
   วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  

  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
  คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจน 
  ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   
 

(ปิดประชุมเวลา 12.00 น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        

 
                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
            
                    
                   (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 
 
 
 
 
 


